
Aktuellt på 
Myndigheten för 
delaktighet 



• Bildades 1:a maj 2014.

• Av Handisam och delar av HI.

• Idag 60 medarbetare.

• Myndigheten för delaktighet har i uppdrag 
att verka för att funktionshinderspolitiken 
ska få genomslag i hela samhället.

• Fyra avdelningar: 
 Kunskap och riktlinjer
 Kommunikation och stöd
 Samordning och service
 Uppföljning och analys

• Stödja och följa utvecklingen som 
expertmyndighet. 



Stöd och uppföljning

Utvärdering 2011-2016

Konventionsuppdraget

Poststrategiuppdraget

Digitala tjänster

ESI-support

Digital nationell plattform

Levnadsvillkor för personer med demens

Pågående verksamhet – ett axplock



Stöd och uppföljning

• Strategiska myndigheter

• Statliga myndigheter

• Kommuner och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter

• Rivkraft



Konventionsuppdraget

• Konventionen 10 år, 7 år i Sverige

• Rekommendationer – drygt 50 st

• Kommentarer artikel 12 och 9 – likhet inför lagen och tillgänglighet

• Lagändringen om bristande tillgänglighet som form av diskriminering

• MFD, DO, BO

• Uppdraget baseras på artikel 8

https://www.youtube.com/watch?v=HyAX4vv6p1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HyAX4vv6p1M&feature=youtu.be


Mänskliga rättigheter

• Alla människor är lika i värde och rättigheter

• Rättigheterna gäller alla människor

• De mänskliga rättigheterna är universella

• De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av 
varandra

• Reglerar förhållandet mellan staten och individen (oberoende av 
medborgarskap)

• En liten film….

https://www.youtube.com/watch?v=HyAX4vv6p1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HyAX4vv6p1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HyAX4vv6p1M&feature=youtu.be


Världskarta över vilka som ratificerat CRPD

Ratificerat: 161
Undertecknat: 26

Bolivia
Nepal



CRPD konstaterar

• Att den statligt finansierade personliga 
assistansen dragits in för ett antal 
personer pga en ändrad tolkning av 
”grundläggande behov” och ”andra 
personliga behov” 

• Att personer som fortfarande får 
assistans drabbats av kraftiga 
minskningar utan kända eller tillsynes 
motiverade skäl

• Rapporterade antalet beslutade 
insatser, enligt LSS, som inte verkställs 

Säkerställ att program 
för personlig assistans 
ger tillräckligt och 
rättvist ekonomisk stöd 
för att säkerställa att en 
person kan leva ett 
självständigt liv

CRPD rekommenderar



• Rapporter som visar 
graden av våld som kvinnor 
med funktionsnedsättning 
utsätts för samt den låga 
andelen skyddade 
boenden som är tillgängliga 
för personer med 
funktionsnedsättning. 

CRPD konstaterar CRPD rekommenderar

• Att våld och övergrepp mot 
flickor, pojkar och kvinnor 
med funktionsnedsättning 
identifieras

• Säkerställ att det stöd som 
krävs finns tillgängligt

• Ta upp frågan i utbildningar 
på nationell nivå för personer 
som arbetar inom sjukvård, 
skola, polis och rättsväsende.



• Att förvaltarskapet är en 
form av ställföreträdande 
beslutsfattande

CRPD konstaterar CRPD rekommenderar

• Vidta omedelbara åtgärder för 
att ersätta ställföreträdande 
beslutsfattande med stödjande 
beslutsfattande; erbjud ett 
brett utbud av åtgärder med 
hänsyn till självbestämmande-
rätt och som till fullo 
överensstämmer med artikel 12 
i konventionen samt beakta den 
enskildes rätt att efter egen 
förmåga själv kunna ge och ta 
tillbaka sitt samtycke till 
medicinsk behandling, få 
tillgång till rättssystemet, rösta, 
gifta sig och arbeta.



Utvärdering strategiperioden 2011-2016

• 22 strategiska myndighetsrapporter

• Inriktningsmål och delmål, högt och lågt

• 46% av målen nådda

• Sammanställning i rapport juni 2016

• Underlag till Poststrategin

• Resultatkonferens som Delaktighetsvecka 3-10 december



Poststrategiuppdraget
• Den nuvarande funktionshinderspolitiken utgår från de nationella mål som antogs av 

riksdagen år 2000 i handlingsplanen ”Från patient till medborgare”.

• 2011 kom en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken. 

• Tio politikområden. Som ex. arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, transport. 

• 2009 ratificerade Sverige FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

• Många av de mål som sattes upp i strategin kommer inte att nås till 2016.

• Den nationella funktionshinderspolitiken har framförallt styrts mot statliga myndigheter. 

• Svårt att ”nå ut” till regional och lokal nivå. 

• Funktionshinderspolitiken är inte tillräckligt effektiv och utvecklingen mot ett samhälle där 
alla, oavsett funktionsförmåga, kan delta på lika villkor går för långsamt. 



Kort om uppdraget

 Ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan 
bli mer effektiv och systematisk vad gäller såväl 
genomförande som uppföljning.

 Den andra delen är att ta fram förslag på inriktning
på arbetet inom funktionshinderspolitiken efter 
2016. 

 Frågor som rör reglering av särskild strategisk 
betydelse ska belysas.

 I genomförandet ska Myndigheten för delaktighet 
samråda med funktionshindersorganisationer och 
andra berörda aktörer. Samt hålla tematiska möten.

 Analyser och förslag ska tas fram i samverkan med 
de aktörer som berörs, i synnerhet de vars 
verksamhet kan komma att påverkas. 



Hösten ägnades åt inhämtning

• Workshops
 Myndigheter, funktionshindersrörelsen, kommuner, 

landsting, SKL m.fl
 Sex stycken workshops, ca 65 olika organisationer, ca 

130 personer deltog. 

• Skriftliga underlag
 Börjar närma oss 60 skriftliga underlag.
 Från funktionshindersrörelsen, myndigheter, 

kommuner och privatpersoner. 

• Genomgång av regelverk
 En juridisk konsult har gått igenom relevant 

regelverk.
 Blir ett underlag i vidare arbete.

• Desktop research
 Funktionshinderspolitikens framväxt.
 Jämställdhets- barnrätts- och miljöpolitiken.
 Ett par andra länders funktionshinderspolitik.
 Möten ex med NVC, Genussekreteriatet, Office for 

disabillity issues NZ. 



Exempel från workshop och skriftliga underlag

• Mycket bra erfarenheter och inspel. 
Styrning, struktur/organisering och 
innehåll.

• Ex. lagarna följs inte, myndigheternas 
ansvar, CRPD implementering, MFD:s
roll, förknippas fortfarande mycket 
med omsorgsfrågor och fysisk 
tillgänglighet. 

• Ibland stor samstämmighet. Ex 
integrering som fortsatt strategi, 
behovet av ökad kunskap, behovet av 
samverkan.  

• Ibland mer motstridiga synpunkter. Ex. 
vem ska skapa politik? Styrning 
kommuner, effektmål kontra 
mätbarhet, samverkansformer. 



Hur går vi vidare?
• Våren ägnas åt analys och 

förslagsformulering. 

• Resultaten från workshops och skriftliga 
underlag samt uppföljningen 2012-2015 
analyseras tematiskt för att identifiera 
”problem”. 

• Sedan börjar arbetet med att formulera 
möjliga lösningar – förslag.  

• Vad kan vi lära av andra länder och 
områden? 

• Uppdragets ramar, ex CRPD-
kommentarer, jämställdhetsperspektiv, 
kostnadseffektivitet appliceras på 
förslagen. 

• Färdiga förslag. Vi ser ju att en av 
huvudutmaningarna är att ge förslag på 
en funktionshinderspolitik som når hela 
vägen ut och är mer i ”synk” med 
regionala och lokala faktorer. 



• Vi sammanställer en rapport som lämnas 
in 30/6 – 16. 

• Rapporten blir helt enkelt ett 
beredningsunderlag till regeringens 
prioriteringar på området. 

• Någonting nytt kommer 2017.

• Det går att följa arbetet på www.mfd.se/
Klicka på ”På gång i regeringsuppdragen”

Vad händer med förslagen?

http://www.mfd.se/


Välfärdsteknik
Socialstyrelsen termbank

• Digital teknik som syftar att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet för en person som har eller löper 
förhöjd risk att få en funktionsnedsättning

• Kan användas av personen själv, en närstående, 
personal eller någon annan i personens närhet.

• Kan ges som bistånd, förskrivas eller köpas på 
konsumentmarknaden. Målet är högre kvalitet och 
effektivitet i vård och omsorg på samhällsnivå.

• Ett mål med användningen av välfärdsteknik är 
högre kvalitet och effektivitet i vård- och omsorg 
på samhällsnivå



Digitala tjänster och 
välfärdsteknologi inom 
socialtjänst och 
hemsjukvård

E-hälsa
Hjälpmedel

Välfärdsteknik 



Regeringsuppdrag 2016

• Fortsätta ta fram och sprida information om användning och 
implementering av digital teknik och digitala trygghetstjänster

• Införande av digitala trygghetslarm ska fortsatt prioriteras i syfte att 
nå regeringens mål

• Fortsätta utveckla arbetet med teknik och innovationer som stöd för 
ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer med 
kognitiv nedsättning, bl a. personer med demenssjukdom

• Långsiktigt utveckla, sprida och förvalta kunskapsstöd om hur 
innovationer och universell utformning samt användning av digital 
teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning



Tekniken är en 
möjliggörare för 
trygghet, 
delaktighet, 
självständighet och 
aktivitet.

Vi använder 
händer där 
händer 
behövs!



ESI-support

• Krav i alla strukturfonder men idag endast ESF

• 4 horisontella principer Jämställdhet, Tillgänglighet, Icke-
diskriminering och Ekologisk hållbarhet

• Sprida kunskap, samla kunskap och utveckla sociala innovationer

• Integrering

• Förstudie Genussekretariatet Göteborgs universitet

• Kontigo med en mängd underleverantörer/konsulter



Nationell digital plattform

Myndigheten för delaktighet ska skapa en nationell digital 
plattform under myndigheten för information, kunskapsutveckling, 
erfarenhetsutbyte och innovation för berörda aktörer och användare 
inom området kommunikation för döva och hörselskadade och 
personer med dövblindhet. Plattformen ska utgöra en digital 
mötesplats för behovsägare och samhällsaktörer med uppgift att 
stimulera eller utveckla tekniska lösningar inom området samt 
innehålla målgruppsanpassad information om aktuell utveckling, 
befintliga tjänster och teknik samt gällande bestämmelser inom 
området. 



Levnadsvillkor för personer med demens

• Myndigheten för delaktighet ska i samråd med Socialstyrelsen, Vinnova och 
Sveriges Kommuner och Landsting fortsätta utveckla sitt arbete med teknik och 
innovationer som stöd för ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för 
personer med kognitiv nedsättning, bl. a personer med demenssjukdom. Under 
2016 ska Myndigheten för delaktighet även genomföra ett utåtriktat arbete i 
samverkan med berörda brukarorganisationer och anhörigorganisationer i syfte 
att beskriva levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom samt öka 
allmänhetens kunskap om deras situation. Uppdraget är en del i regeringens 
kunskapssatsning under 2016 inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen 
för 2016. Myndigheten för delaktighet får för uppdragets genomförande använda 
5 000 000 kronor. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder under äldrepolitiken, 
anslagsposten 2 del till MFD.



Life science

Myndigheten för delaktighet ska redovisa hur myndigheten bidrar till 
att främja innovation och forskning, utveckling och samverkan inom life
scienceområdet och vilka utvecklingsåtgärder som myndigheten utifrån 
sina uppgifter och uppdrag bedömer har störst betydelse. 
Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 
senast den 30 april 2016.



Jämställdhetsanalys

Uppdrag att utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomföra en 
fördjupad analys av de skillnader som finns mellan flickor och pojkar 
samt kvinnor och män med funktionsnedsättning när det gäller 
delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor och tillgång till 
olika stödinsatser. Myndigheten ska ange orsaker till de skillnader som 
identifieras i analysen. Myndigheten ska peka på utvecklingsområden 
och även redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta 
inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 
senast den 15 februari 2016.



JIM

Myndigheten för delaktighet ska redovisa en plan för hur myndigheten 
avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att 
verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop
2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva 
på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie 
verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska 
innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som 
myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018. Planen 
ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 
31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i 
myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.


